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Gebruikershandleiding Kassakluis Euro 100.3

Leveringsomvang
De Euro 100.3 kassakluis bestaat uit:
1. De houder, deze wordt met slotbouten in het kassameubel bevestigd.
2. De geldcassette, deze wordt in de houder geplaatst.

Tijdslot 
De kluis is uitgerust met een tijdslot (openingsvertraging) dat altijd geactiveerd moet worden, 
voordat de geldcassette verwijderd kan worden. Deze is standaard ingesteld op 3 minuten.

Sleutels 
De kluis wordt geleverd met 2 x 2 sleutels. 2 sleutels zijn voor het verwijderen van de 
geldcassette uit de houder en de andere 2 sleutels zijn voor het openen van de geldcassette. 
Het is raadzaam om één set sleutels apart te bewaren om bij eventueel verlies van de sleutels de 
kluis te kunnen openen. Laat de sleutel niet in de kluis zitten indien deze niet geopend hoeft te 
worden.

Stroomvoorziening 
De kluis werkt op een adapter 220V/9V.  Indien de stroom onderbroken wordt, kan het tijdslot 
niet worden geopend.

Waarschuwingslampje 
De kluis is uitgerust met een lampje aan de voorzijde. Indien de kluis is aangesloten zal dit 
lampje rood knipperen. Zodra het tijdslot is geactiveerd zal het lampje continu rood gaan 
branden. Als de ingestelde tijd voorbij is, gaat het lampje continu groen branden. Zodra de 
sleutel wordt doorgedraaid gaat het lampje uit. Dit is het teken dat de geldcassette uitgenomen 
kan worden.

Alarmknop (rode drukknop links van het slot)
Indien er bij een overval op de alarmknop gedrukt wordt, zal het tijdslot automatisch een 
vertraging van 30 minuten inschakelen. Gedurende deze tijd kan de geldcassette niet 
verwijderd worden. Het lampje zal tijdens de vertraging zeer snel knipperen.

Stickers 
De meegeleverde stickers kunnen op de winkeldeur geplakt worden om eventuele overvallers 
erop te attenderen dat het geld afgeroomd wordt in een afroomkluis.

Het uitnemen van de geldcassette 
Om de geldcassette uit te nemen dient het tijdslot geactiveerd te worden.
Draai de sleutel een kwartslag naar rechts (sleutel staat nu rechtop). De afroomkluis geeft nu 
een onderbroken pieptoon (indien ingesteld!). Het lampje brandt rood.

Na afloop van de ingestelde tijd geeft de safe een continu-pieptoon.Het lampje brandt groen. 
Draai nu de sleutel een kwartslag door naar rechts. Het lampje gaat uit. U kunt nu de 
geldcassette verwijderen.
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Het openen van de geldcassette
De geldcassette wordt geopend door de sleutel aan de bovenkant in het slot te steken en 
deze een kwartslag te draaien. U kunt nu de achterkant van de safe openen en het geld eruit 
verwijderen. Open de deur van de cassette nooit verder dan 90 graden!

Zet hiervoor de cassette op een vlakke tafel alvorens deze te openen (verder openen kan het 
scharnier beschadigen).

Afsluitbare geld-inworp-opening (optioneel) 
Met dit slot is het, bij sommige cassettes, ook mogelijk de geld-inworp-opening te sluiten. Draai 
de sleutel een kwartslag naar de andere kant. De geld-inworp-opening wordt nu van binnenuit 
afgesloten. Let erop dat de geld-inworp-opening open is indien u de safe in de houder plaats.

Openingsvertraging wijzigen (standaard 3 minuten)
Schakel eerst de stroom uit!

Bovenin aan de binnenkant van de houder bevindt zich een metalen klepje dat met een 
schroefje vast zit. Indien u dit klepje opent, ziet u een viertal kleine schakelaartjes.

Nr. 1 tot 3 zijn voor het instellen van de openingsvertraging.
Nr. 4 is voor het in- of uitschakelen van het geluidsignaal gedurende de openingsvertraging.

U kunt de openingsvertraging op de volgende manier instellen:

Schakelaarnummer 1 2 3 Tijdvertraging

0 0 0 0 minuten (test-stand)

1 0 0 1 minuut

0 1 0 2 minuten

1 1 0 3 minuten

0 0 1 8 minuten

0 1 1 10 minuten

1 1 1 15 minuten

Nadat u de openingsvertraging heeft ingesteld, dient u het afdekplaatje weer te monteren 
alvorens het slot weer werkt. Schakel daarna de stroom weer in.

Probeer eerst het slot uit zonder dat de cassette in de houder zit.

Indien het tijdslot naar behoren werkt, kunt u de cassette in de houder plaatsen. 
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